
ෙ–—ය ආ—ය’ ෙදපා•තෙ’”“ව
ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ–ද

2018-03-31 ”ෙන” අවස” — කා•“ව සඳහා 
වා•තා ඉ”’ප’ •“ම සහ ෙග•’ •“ම

2018-03-31 ”ෙන” අවස” වන කා•“ව සඳහා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ–දට අ—ළ වා•තා ඉ”’ප’ •“ම සහ අවසාන ෙග•’ 
•“ම සඳහා — අවසාන ”නය.

2018 අෙ”” 20
බව ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ–දට යට’ වන තැනැ’ත” ෙවත ෙම”” ’“ප’ කර• ලැෙ•.

තවද,

 (අ) ය’ භා–ඩය” “’පාදනය •“ෙ’ ”ාපාරය” කර ෙගන ය• ලබන (”“’”ත භා–ඩ හැර);

 (ආ) බැං— ෙහ– ”“ ෙ—වා සැප•ම ද ඇ“”ව ය’ ෙ—වා සැප•ෙ’ ”ාපාරය” කර ෙගන ය• ලබන (”“’”ත ෙ—වා හැර); 

ෙහ–

 (ඇ)  ෙතාග සහ ’”ලර ෙවළ’’ ”ාපාරය” කර ෙගන ය• ලබන [”ෙ•ෂ ෙවළඳ භා–ඩ බ–ද යටෙ’ ගැෙනන භා–ඩ එ– භා–ඩ 
ආනයනය කර• ලබන තැනැ’තා ”’”ම අෙල” කර”ෙ”න’, ඖෂධ, බලයල’ තැනැ’ත” ”’” ”ෙ–ශ ”වහාර “ද•” 
මැ—” ෙහ– —ව•ණාභරණ අෙල” •“ම, ය’ “”ත ෙපාත”, අපනයනය කර• ලබන ය’ භා–ඩය”, අපනයනය •“ම 
සඳහා ය’ අපනයනක”ව—ට ”—ණ• ලබන ය’ භා–ඩය”, ය’ “’පාදකෙය—ෙග” ෙහ– “පදව”ෙන—ෙග” “ල “ ග• 
ලබන නැ–’ •’, පළාව•ග, —”“ ෙහ– රබ• (ඔ”ටපා—, ෙ”“ රබ• ෙහ– රබ• ””) අෙල” •“ම, LP ගෑ— ෙබ—හැ“ම, 
”” බ” ර“ත සා“–වල ”ෙ–ශ ”වහාර “ද•” භා–ඩ අ ෙල” •“ම, ඉ”ධන ”ර–’හලක “ ෙප’”, –ස” ෙහ– ““ෙත” 
”•’ම, ’ගර”, සංෙය–“ත ව•”කරණ අංක (HS Code) 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 ෙහ– 87 වන ප’–ෙ’දය 
යටෙ’ ව•”කරණය කර ඇ“ සහ ”රාබ” ආ”පනත යටෙ’ ෙහ– “’පාදන බ” (”ෙ•ෂ ”“”ධාන) පනත යටෙ’ බ–දට 
යට’ වාහන ෙහ– ම’පැ” ආනයනය ෙහ– “’පාදනය කර• ලබන තැනැ’තා ”’”ම අෙල” කර”ෙ”න’ හැර]

සෑම තැනැ’ෙත—ම (ත“ ––ගල””, සමාග’, ––ගල ම–ඩල) ෙහ– හ–” ”ාපාරය”ම බ–දට යට’ වන ”’වැ•ෙම” 2% ” ජා“ය 
ෙගාඩනැ”ෙ’ බ–ද ෙලස ෙග”ය –“ ෙ“. (ජා.ෙගා.බ. ට යට’ ”’වැ•ෙ’ “මාව කා•“වකට ””ය” “•යන 3 ” ෙ“.)

සටහන :

  පහත සඳහ” “ ඉහත ඕනෑම කා–ඩය” යටෙ’ බ–දට යට’ තැනැ’ත”ෙ” ෙහ– හ–” ”ාපාරවල බ–දට යට’ ”’වැ•මට 
ඇ“ළ’ ෙනා”ය –“ය.

 - එක“කළ අගය මත බ–ද 

  -  දරන ලද ෙබා” ණය (ෙකෙ— ෙවත’, ”ට ෙපර කපා හ’න ලද, අන“”ව අය කර ග”නා ලද ෙබා” ණය සැල•”ලට ගත –“ය.)

 -  1989 අංක 13 දරන “’පාදන බ” (”ෙ•ෂ ”“ ”ධාන) පනත යටෙ’ එම කා•“ව “ළ ෙගවන ලද ය’ “’පාදන බ–ද 
(ආනයන අව—ථාෙ““ ෙගවන ලද “’පාදන බ–ද හැර)

  - අපනයන සංව•ධන ““—න ෙය–ජනා ”මය යටෙ’ ෙගවන ලද ““—න

  -  අමා“වරයා ”’” අ•මත කරන ලද ඕනෑම ජා“”තර ’–“යකට අ—ලව සපය• ලබන ඕනෑම භා–ඩ ෙහ– 
ෙ—වාව”ෙග” ලැෙබන ”’වැ•ම

  ආනයනය කර• ලබන ය’  භා–ඩය” (”“’”ත භා–ඩ හැර) එ– ආනයන අව—ථාෙ““ එක“කළ අගය මත බ” සඳහා — 
ව“නාකම මත ෙ••ෙ““ ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ–දට යට’ ෙ“. එවැ“ භා–ඩය” •’” “’පාදන “යාව•යකට භාජනය ෙනාකර 
”—ණ• ලබ”ෙ” න’ එවැ“ භා–ඩ ”•’ම ෙතාග සහ ’”ලර ෙවළ’ම” ෙලස ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ–දට යට’ ෙ“. 

  ඕනෑම ෙබ—හ’”ෙන” (ආ•–ක ෙ—වා ගා—“ පනෙත“ ද”වා ඇ“ අ•ථා•’ලව) ස’බ”ධෙය” ෙතාග ෙවළ’ෙම” — බ–දට යට’ 
”’වැ•ෙම” 75% ” සහ අෙන—’ ෙතාග සහ ’”ලර ෙවළ’ෙම” — බ–දට යට’ ”’වැ•ෙම” 50% ” ““—නය” ෙලස අ—කළ 
හැ•ය. [ෙමම ගැල•මට ෙපර බ–දට යට’ ”’වැ•ම කා•“වකට බ” “දහ— “මාව ඉ”මව”ෙ” න’ බ” බැ“යාව” ඇ“ ෙ“] 

  බැං— ෙහා් ”“ ”ාපාරය” කරෙගන ය• ලබන ය’ තැනැ’ෙත—ෙ” බ–දට යට’ ”’වැ•ම, ආෙර–”ත ”මය අ•ව ගණ” 
බැ’ ”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගෙ“ ව“නාකම සහ ”“ ෙ—වා ෙනාවන ෙ—වාව”ෙග” ”’වැ•ම යන ෙදෙක“ එක“ව ”ය 
–“ය. (“දහ— •“’ වලට යට’ව)

“ය“ත ”නය”ට ෙහ– ඉ” ෙපර ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ–ද ෙග•’ ෙනා•“ම ස’බ”ධෙය” වන ද–ඩන “ද” එෙ— ෙග•’ ’” 
ෙනා•“ම ය’ ”ෙ•“ත ෙ’”” “සා ’” —ව” බවට ෙකාමසා’— ජනරා” වරයා සෑ”මකට ප’ ව”ෙ”න’ද  අ’හැ“ම ෙහ– අ— 
•“ම සාධාරණ සහ –”“සහගත ව”ෙ”න’ ද “සක අ’ හැ“ම”  ෙහ– අ— •“ම” ෙනාකරන බවට ද”ව“. 

බැං— ෙහා් ”“ ”ාපාරය” කරෙගන ය• ලබන තැනැ’ත” හැර, ’ය—ම තැනැ’ත” ලංකා බැං—ෙ“ තැෙ“ාෙ•” ශාඛාෙ“ 
අංක 7041556 දරන ෙ–—ය ආ—ය’ ෙකාමසා’— ජනරා”ෙ” ““ෙ’ බැරට ලංකා බැං—ෙ“ ඕනෑම ශාඛාව•” ෙග•’ කළ 
හැ•ය. බැං— ෙහ– ”“ ”ාපාරය” කරෙගන ය• ලබන තැනැ’ත” ලංකා බැං—ෙ“ තැෙ“ාෙ•” ශාඛාෙ“ අංක 7041560 
දරන ෙ–—ය ආ—ය’ ෙකාමසා’— ජනරා”ෙ” ““ෙ’ බැරට ලංකා බැං—ෙ“ ඕනෑම ශාඛාව•” ෙග•’ කළ හැ•ය. 

ක”ණාකර ෙච”පෙ’ ”•පස බ” ෙගව”නා හ“නාගැ”ෙ’ අංකය (TIN) හා බ” කාල “මාව සඳහ” කර”න. 

ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” සඳහා ෙග•’ •“ෙ’“ ඔබ ”’” නව ෙග•’ ප—කා භා”තා කළ –“ අතර, එ““ පහත සඳහ” 
ෙග•’  ෙ”තය” ඊට අ—ළ කාල“මාව” සඳහා “වැර”ව සටහ” •“මට කට–“ කර”න.

කාල “මාව ෙග”ය –“ ”නය ෙග•’ ෙ”තය
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වැ•”ර පැහැ”• කර ගැ”’ සඳහා ෙ–—ය ආ—ය’ ඇම“’ ම–—ථානෙ“ 1944 අංකයට අමත”න.

ෙ–—ය ආ—ය’ ෙව• අඩ”ය -  www.ird.gov.lk

ක”ණාකර කලට ෙ“ලාවට ෙග•’ කර”න. 

ෙ–—ය ආ—ය’ ෙකාමසා’— ජනරා”

බ” - වඩා ෙහාඳ අනාගතයකට


